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Relatório de Sustentabilidade 2010 

 

COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE 
 

25 de Julho 2011 – A Cimpor acaba de publicar o seu relatório de sustentabilidade 

de 2010 onde relata os progressos registados neste domínio, em áreas como a 

protecção climática e gestão das emissões de CO2, a utilização responsável de 

matérias-primas e combustíveis, a segurança e saúde dos trabalhadores e a 

contribuição para o desenvolvimento das comunidades em que se insere.  

“Compatibilizar a criação de riqueza com a conservação dos recursos naturais e a 

promoção de um desenvolvimento humano justo e inclusivo em todas as geografias 

em que actuamos é uma prioridade que assumimos na gestão da Cimpor” refere 

Francisco de Lacerda, Presidente da Comissão Executiva da Cimpor, neste 

relatório, acrescentando que “ em 2011, prosseguirmos no caminho da excelência, 

com ética, responsabilidade e transparência, valores que muito prezamos e que 

fazem parte do ADN da nossa empresa”.  

Os principais progressos registados em 2010, na Actividade Cimento, são:  

 Responsabilidade social – 90% das unidades operacionais da Cimpor já 

executam programas de envolvimento regular com as comunidades locais, 

fomentando o desenvolvimento económico, a capacitação e valorização 

profissional das pessoas, a educação, a saúde e bem-estar e as diversas 

manifestações da cultura.  

 Saúde ocupacional e segurança – Os objectivos de 2010 foram cumpridos no 

caso do número de acidentes mortais com colaboradores directos (0 acidentes), 

tendo-se verificado um decréscimo acentuado no número de acidentes com 

perda de dias e sem perda de dias de trabalho para colaboradores indirectos. 

 Protecção climática e gestão das emissões de CO2 - Apesar do aumento da 

capacidade de produção instalada da Cimpor, foram registadas entre 1990 e 

2010 reduções acumuladas de CO2 da ordem dos 17 milhões de toneladas, o 

que corresponde, sensivelmente, a uma redução média anual de 850.000 

toneladas. A redução das emissões específicas globais em 2010 face a 2009 foi 

de 10,5% no caso das partículas, de 8% no NOx e de 4,7% no caso do SO2.  



 
 
 
 

 

 

 Combustíveis alternativos e matérias-primas – Em 2010, a taxa de utilização 

de matérias-primas alternativas na Cimpor foi de 8,7%, um decréscimo de 6,5% 

face ao ano anterior, devido a razões conjunturais. A taxa de utilização de 

combustíveis alternativos registou um crescimento de 1,3%, passando de 

4,57% para 4,63% em 2010. 

Para saber mais acerca da estratégia de sustentabilidade da Cimpor e do seu 

desempenho, consulte o Relatório de Sustentabilidade 2010, disponível online em 

www.cimpor.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com uma presença de destaque no mercado mundial, a CIMPOR é um grupo cimenteiro com sede e 

centro de decisão em Portugal. Actua hoje em 12 países - Portugal, Espanha, Cabo Verde, Brasil, 

Marrocos, Egipto, Tunísia, Turquia, África do Sul, Moçambique, Índia e China –, onde detém 26 

fábricas de cimento com uma capacidade de produção total de 36 milhões de toneladas de 

cimento/ano e emprega 8493 colaboradores de 31 nacionalidades. Em 2010, a CIMPOR registou um 

volume de negócios de 2.239M€, um cash flow operacional de 630M€ e um resultado líquido de 

242M€.  

 

http://www.cimpor.pt/

